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Veure l’Estrella que orienta el camí que anem fent,
amb penes i treballs.

Fer el pessebre recreant el món bucòlic que volem,
sense contaminació, ni física ni espiritual.

Col·locar el Nen Jesús amb la mateixa cura que si
fos un nen de veritat.

Reconèixer la Veritat en aquell Nen que ens trans-
porta a la fe més pura.

Sentir l’escalf, a la parada dels pastors, d’aquell foc
a terra que vol aplegar a tota la família.

Deixar fluir –per fi!– allò que ets, allò que som, allò
que hauríem de ser.

Retrobar, enmig de tantes llums fungibles, aquella
llum interior que pot il·luminar tantes foscors.

Tornar a encendre el fanalet de la innocència que
mai no hauríem d’haver deixat apagar.

Pintar el cor de colors vius i penjar a l’arbre de la
vida aquelles garlandes que ens fan més amables,
recuperant aquell esperit que oblidem tot l’any.

Deixar brollar, des del fons del cor, una pregària
admirada com la dels pastors davant la Cova.

Obrir l’esperit a un missatge que pot esdevenir
transformador per la humanitat.

Viure la solidaritat amb els més vulnerables i hu-
mils, primers destinataris de l’anunci dels àngels.

Recordar –tornar a passar pel cor– els qui ja no hi
són, fent-los íntimament més presents que mai.

Fer-nos regals sostenibles per dir-nos que, malgrat
tot, som capaços d’estimar-nos.

Abraçar i ajudar les persones que aquests dies s’ho
passen més malament i pateixen més la solitud.

Canviar la duresa de cor per una tendresa que hau-
ria de ser el nostre estat propi habitual.

Reforçar la presència d’Aquell que tot ho omple,
fins i tot la buidor metàl·lica d’una societat tecnifi-
cada que enyora l’Amor autèntic. BON NADAL!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

NADAL ÉS...

Suplement del Full

CAMINS
D’EVANGELI

FIGUERES - UNITAT PASTORAL DE LA SANTA CREU:
Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou

Testimoni de la setmana

ELS SANTS INNOCENTS

Des del segle VI, l’Església honora
aquests dies nadalencs els sants
Innocents, aquells infants que do-
nen el contrapunt més tràgic a
l’alegria de Nadal: són aquells petits
de Betlem i la rodalia, de dos anys en avall, que el
rei Herodes manà assassinar per intentar treure’s del
davant el Messies anunciat, a qui ell considerava un
perillós competidor (Mt 2, 13-21).
La mort dels Innocents mostra en tota la seva cru-
esa la maldat que pot arribar a provocar l’afany
incontrolat de poder; però alhora és una afirmació
de la victòria dels més desemparats, als quals Déu
rep en el seu Regne i corona amb la seva vida infi-
nita. Aquests Innocents constitueixen les primícies
dels rescatats. Per la seva mort, la creu ja és plan-
tada al pessebre.

Pensament de la setmana

“Què li darem a n’el Noi de la Mare,
què li darem que li’n sàpiga bo?”

Nadala popular catalana

La Paraula del diumenge

DIUMENGE IV D’ADVENT
“La noia tindrà un fill i li posarà

Emmanuel, que vol dir
Déu-és-amb-nosaltres”.

(Del llibre del profeta Isaïes)

Josep es despertà i, complint el que
l’àngel del Senyor li havia manat,
la prengué a casa com esposa”.

(De l’evangeli segons sant Mateu)



MISSES DEL GALL I DE NADAL

La vigília de Nadal, Missa del Gall:

A les 19’30, a l'església de la Immaculada, amb xo-
colatada posterior.

A les 11 de la nit, a la Sagrada Família (Celebració
de la Paraula).

I a les 12 de la nit, a l’església de Sant Pere, amb
la Coral Polifònica de Figueres.

El dia de Nadal, les misses habituals dels diumen-
ges i festius. I el dia de Sant Esteve hi ha la missa
habitual dels dijous, a les 19’30 h, a la
Immaculada.

CONCERT DE SANT ESTEVE I MIL·LENARI
El Concert del dia de Sant Esteve a l’església de
Sant Pere començarà a les 11 del matí, i
comptarà amb les Corals de l’Escola Sant Pau,
Estem d’Acords, Institut Alexandre Deulofeu,
Institut Ramon Muntaner i Polifònica de
Figueres. El concert servirà d’inauguració
oficial de l’any del Mil·lenari de la parròquia de
Sant Pere.

MOSTRA DE PESSEBRES A SANT SEBASTIÀ
L’antiga capella de Sant Sebastià, del carrer de La
Jonquera, acull la Mostra de Pessebres i Diorames

que organitza La Cate. Entrada gratuïta, matins
d’11’30 a 14 h i tardes de 17’30 a 20 h.

SORTIDA-ROMERIA A LA SALUT
Dissabte que ve, dia 28, hi ha la caminada-
romeria a La Salut de Terrades, amb sortida a les
8’30 del matí de davant de l’Hospital, i tornada
havent dinat, en cotxes particulars. Aquest any
hi ha un menú de 15 € per qui vulgui al
restaurant. Per avisar i per més informació, als
telèfons 972670711 (Josep) o 972510026
(Gerard).

CALENDARIS I VINS DEL MIL·LENARI
DE SANT PERE

Es poden adquirir calendaris del 2020 i ampolles
de moscatell amb el logo del Mil·lenari de Sant
Pere a les parròquies, a 10 €.

RESULTAT DE LA COL·LECTA PELS LOCALS
DE SANT PERE

En les col·lectes mensuals que hem fet des del
mes de juny fins al desembre per ajudar a la
reforma dels locals parroquials de la parròquia
de Sant Pere s’han recollit en total 3.561’86 €.
Gràcies!

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

JOAN SUTRÀ I VIÑAS

La figuerenca Maria Àngels Miquel i Vilanova va
defensar el juliol passat a la Universitat de Girona la seva
tesi doctoral, titulada “El restaurador d’art Joan Sutrà i
Viñas (1898-1981) i la seva aportació a la conservació del
patrimoni artístic”. La majoria de treballs de Joan Sutrà
van ser per encàrrec del Bisbat de Girona i també dels
de Barcelona i Tarragona, sobretot tasques de
conservació i restauració de pintures i retaules.

Joan Sutrà era figuerenc, fill d’un bon pintor, i es va
formar a Itàlia i a França. Era un cristià fervent i fou
persona de confiança dels bisbats que li van encarregar
tenir cura del patrimoni artístic.

El seu entorn artístic de Figueres era molt dinàmic,
format per l’arquitecte Pelai Martínez, el pintor Ramon
Reig, els Xirau, el llibreter Ramon Canet, els Bech de
Careda i el mateix Salvador Dalí. Josep Pla li dedicà un
volum de la seva obra “El vent de garbí”. La tesi de la
Dra. Miquel ajudarà a conèixer millor la gran feina feta
per Joan Sutrà.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES

Dia 15 de desembre:

Liara Cecilia Acevedo Guzmán, filla de Marcos
Antonio i de Germania Aracelis;

Yudelk-Marie Gómez Rosario, filla d’Hector
Apolinar i d’Emely Jazmin;

Samuel Torres Barros, fill de Carlos i de Yenire.

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Mateo Xavier Molina amb Rebeca Gangas
Saavedra.

-----------

“Procurem ser una mica criatures
amorosint el baladreig raspós,

i diguem: “Glòria a Déu en les altures”
amb aquell to que ho deien els pastors”.

(Del Poema de Nadal, de Josep M. de Sagarra)


